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Znak wnioskodawcy: (11/4i/2019.ŁK) 
 

II NN TT EE RR PP EE LL AA CC JJ AA   
Interpelacja jest pytaniem dotyczącym istotnych spraw dotyczących gminy. Korzystając z nadanych nam 

uprawnień - art. 24 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. wnoszę interpelację do Wójta 

Gminy dot. sytuacji finansowej Gminy Staroźreby. 

 

Szanowny Panie Wójcie, 

W ostatnim czasie tematem wiodącym w naszej społeczności był problem odbioru odpadów komunalnych 

od mieszkańców gminy Staroźreby. Niewątpliwie, temat w randze "najważniejszych" przyćmił inne, równie 

ważne. Myślę, że czas "powakacyjny" powinien zmobilizować nas do stawienia czoła nowym, istotnym 

problemom (względnie zagadnieniom), o których poniżej. 

 

1. W sierpniu i lipcu pan wójt wraz ze skarbnik gminy (jako jedyni z gminy mający odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje) brali udział w posiedzeniach kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, gdzie kolegiaci obradowali nad przyjętymi przez radę gminy uchwałami (natury budżetowej i dot. 

wieloletniej prognozy finansowej) oraz nad przyszłością gminy Staroźreby w ujęciu finansowym.  

Zwracam się z prośbą do pana wójta Kamila Groszewskiego, lub upoważnioną osobę o szczegółową 

informację z posiedzenia RIO w Warszawie obejmującą fakty istotne dla sytuacji ekonomicznej gminy 

Staroźreby, w tym: 

a) powody i okoliczności obrad Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nad uchwałami rady 

gminy Staroźreby; 

b) postanowienia i zalecenia kolegiatów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; 

c) rola rady gminy w Staroźrebach w procesie legislacyjnym, w związku z opiniami RIO; 

d) rokowania i przyszłość finansów gminy Staroźreby. 

2. Interpelacją nr 8/3i/2019.ŁK z 13.05.2019 roku, poruszyłem temat programu postępowania 

naprawczego dla gminy Staroźreby w oparciu o art. 240a Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. Zwracałem się z prośbą o wszczęcie tej procedury, jednak wprost nie otrzymałem odpowiedzi na 

piśmie o toczących się rozmowach z Regionalną Izbą Obrachunkową lub innych aspektach sprawy. 

W oficjalnych rozmowach, przekazywał pan wójt informację o negocjacjach i spotkaniach 

z przedstawicielami firmy, w której zakresie byłoby kompleksowe przygotowanie planu naprawczego dla Gminy 

Staroźreby, niezbędnego w naszej sytuacji. Plan naprawczy miał być procedowany w sierpniu, tymczasem ani 

przewodniczący rady gminy lub szerzej - rada gminy - ani opinia publiczna nie jest informowana o sytuacji. 

Proszę o pełny obraz sytuacji na piśmie.  

   Z wyrazami szacunku 


